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 ?מי אני













 ?לאן הגעתי•
יוצר תחושת , מידע בסיסי שמרגיע את המשתמש–

 .רצון להמשך פעילות, שליטה
 ?למה כדאי לי להישאר פה•

 .הבלטת הערך עבור המשתמש–
 ?מה אני עושה עכשיו•

 ).CTA(מתן אפשרויות פעולה ברורות וקלות לביצוע –
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 ?איך נדע שהחוויה טובה
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 חווית נסיעה

12 
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 ...אינטואיציה היא עניין של נסיון -אפיון 
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האם חותם אמינות בטופס שמטרתו להשיג את מייל 
?הלקוח עוזר להשלמת הטופס  

12.6%+ 



?מה טוב יותר –" חודש חינם"מיקום   

28.6%+ 



 מדד תקינות הממשק ויעילות תהליכי העבודה•
 :שאלות לבדיקת שמישות•

 ?האם ניתן להשתמש במערכת–
 ?האם נוח להשתמש במערכת–
 ?האם נעים להשתמש במערכת–
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 Usability -שמישות 

 ביסוס חוויה
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 ...דוגמא אחת לא טובה
 שמישות
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 ...עוד דוגמא רעה
 שמישות

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QdpGd74DrBM�
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Office 2007 Ribbon 

•2007: 
 
 
 

•2010: 

 שמישות



23 

 היררכיה
 ביסוס חוויה

 :מסרים השונים ניתנים/תהליך שבו למטרות•
 תעדוף–
 משמעות–

 שיוצרים הכוונה למשתמש•



 היררכיה



 היררכיה



 היררכיה



 היררכיה



 ?אז מה קורה כאן
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 ערך מיידי
 ביסוס החוויה



 ?  של מי הערך –הערך סובייקטיבי 

http://www.clementina.net/�
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 סיפוק מול השקעה –עקומת הלמידה 
 ביסוס החוויה



 עקומת למידה



אך ניתן למדוד  , חווית משתמש הינה סובייקטיבית•
 !ולאפיין אותה באופן אובייקטיבי

 .     עיצוב≠ אפיון •
 .אינטואיציה היא עניין של נסיון•
 .ניסוי וטעויות, תרגול, נסיון נרכש מלימוד•
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 ?אז מה הלאה
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